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 اىمؤهالث اىعيميت :أوالا   

 

 

ا     اىىظيفي: اىخذرج ثاويا

 

 

ا    : اىخذريض اىدامعيثاىثا

 اىً -مه  اىفخزة اىدامعت اىدهت )اىمعهذ / اىنييت( ث

 وىحذ اآلن 6/3/2102 خامعت اىمىصو مييت اإلدارة واالقخصاد 1

2    
 

 

 

 تاىذرخ

 اىعيميت

 اىخاريخ تاىنــييــــ تاىدامع

 2116 اإلدارة واالقخصاد خامعت اىمىصو بناىىريىص

 2101 اإلدارة واالقخصاد خامعت اىمىصو اىماخظخيز

    اىذمخىراي

    أخزي

 اىً -اىفخزة مه  تاىده تاىىظيف ث

 وىحذ اآلن 6/3/2102 خامعت اىمىصو حذريظي في مييت اإلدارة واالقخصاد 0

2    



 

 

 وسارة اىخعييم اىعاىي واىبحث اىعيمي

 خامعت اىمىصو

 مييت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضمان اىدىدة وحقىيم االداء
 

ا     قمج بخذريظها ي: اىمقزراث اىذراطيت اىخرابعا

 اىظىـــــت اىمـــــادة اىقظـــم ث

 2100/2102 االعماهمبادئ ادارة  اىمحاطبت 0

 2102/2103 مبادئ ادارة االعماه اىمحاطبت 2

 2102/2103 حظىيق اىخذماث إدارة اىخظىيق 3

 2103/2104 حظىيق اىخذماث إدارة اىخظىيق 4

 2106/2106 حظىيق اىخذماث إدارة اىخظىيق 5

 2106/2106 اىخظىيق االىنخزووي إدارة اىخظىيق 6

 2106/2106 عالقاث اىشبائهإدارة  إدارة اىخظىيق 6

 2106/2109 حظىيق اىخذماث إدارة اىخظىيق 9

 2106/2109 مىاهح اىبحث اىعيمي إدارة اىخظىيق 8

 2106/2109 اىخظىيق االىنخزووي إدارة اىخظىيق 01

 2109/2108 حظىيق اىخذماث إدارة اىخظىيق 00

 2109/2108 مبادئ ادارة االعماه إدارة اىخظىيق 02

 2121-2108 حظىيق اىخذماث إدارة اىخظىيق 03

 2121-2108 طيىك اىمظخهيل إدارة اىخظىيق 04

 

ا:    عييها جاىخي أشزف( اىماخظخيز رطائو ،اطزوحاث اىذمخىراي)خامظا

 اىظىــت مـــاىقظ األطزوحت أو اىزطاىت اطم ث

0    

2    

3    



 

 

 وسارة اىخعييم اىعاىي واىبحث اىعيمي

 خامعت اىمىصو

 مييت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضمان اىدىدة وحقىيم االداء
 

ا:     فيها جاىخي شارماىعيميت واىىذواث اىمؤحمزاث طادطا

 وىع اىمشارمت  اوعقادهامنان  اىظىــت اىعىىان ث

) بحث / بىطخز 

 حضىر(

 2103 دور انتًيز وانريادة في تفىق يُظًاث االعًال 0
كمية السال واالعسال / جامعة العمهم 

 األردن/ االسالمية العالسية
 بحث

2 
 انًعىلاث وآفاق انُهىض -انتسىيك انسياحي

 2104 
االدارة واالقتراد/ ورشة العسل االولى كمية 

 جامعة السهصل
 ورقت بحثيت

 2109 االستخجام األمثل لمسياه باعتساد مفاىيم تدهيقية معاصخة 3
ورشة العسل الثانية كمية االدارة واالقتراد/ 

 جامعة السهصل
 ورقت بحثيت

 2109 التدهيق الجوائي في محافغة نيشهى/ الهاقع وسبل الشيهض 4
االدارة واالقتراد/ ورشة العسل الثالثة كمية 

 جامعة السهصل
 ورقت بحثيت

 حضور الثانيمؤتسخ جامعة الكتاب الجولي  8102 اليشجسة، التكشهلهجيا والعمهم 5

 8102 رؤية إدارية لهاقع تجارب السجارس االىمية في محافغة نيشهى  6
الشجوة العمسية لقدم إدارة االعسال 

باالشتخاك مع مجسهعة مجارس األوائل 
 االىمية 

 ورقت بحثيت

6 
االعسال واإلدارة االلكتخونية وتظبيقاتيا في السشغسات الخاصة 

 والعامة
8102 

السؤتسخ العمسي الجولي الثامن لكمية 
االعسال في الجامعة األردنية وكمية 

العمهم اإلدارية واالقترادية في جامعة 
 األردنالقجس السفتهحة/ 

 بحث

 8102 إدارة الشتاجات العمسية 9
ورشة العسل السذتخكة بين كمية اإلدارة 
واالقتراد/ قدم إدارة التدهيق وكمية 

 االثار 
 ورقت بحثيت

8 
التظهرات التي فخضتيا متظمبات التشسية السدتجامة عمى الهاقع 

الشجوة العمسية لقدسي السحاسبة وإدارة  8102 السيشي واالكاديسي )رؤية محاسبية وإدارية(
 االعسال/ كمية الحجباء الجامعة

 ورقت بحثيت

01 
لسشغسات االعسال/ )السحاسبة عن االداء االجتساعي والبيئي 

 والظسهح(الهاقع 
 

8102 
/ كهيت  مسى انًحاسبتانُذوة انعهًيت ن

 اإلدارة وااللتصاد/ جايعت انًىصم

 
 ورقت بحثيت

00 
تشذيط العسل الخيخي في محافغة نيشهى باعتساد التدهيق 

 8102 االلكتخوني
ورشت انعًم انتي ألايها لسى إدارة 
انتسىيك بانتعاوٌ يع يُظًت اعٍ 

انًىصم/ كهيت / جايعت انخيريت بئحساٌ

 اإلدارة وااللتصاد

 حضىر

02 
قزايا التعميم وتحجياتو في عل التظهرات السعخفية والتكشهلهجية 

انًؤتًر انعهًي انذوني انثاَي نُمابت  8181 الستدارعة

 االكاديًييٍ انعرالييٍ/ انعراق/ اربيم
 حضىر

 8181 تهعيف السشرات االلكتخونية في تدهيق السشتجات الجوائية 03
انىرشت انعهًيت االنكتروَيت نمسى إدارة 

/ كهيت اإلدارة وااللتصاد/ انتسىيك

 جايعت انًىصم

 حضىر

 8181 إدارة الرفهف االلكتخونية واالشخاف عمييا 04
انىرشت انعهًيت االفتراضيت األونً نمسى 

اإلدارة انصُاعيت/ كهيت اإلدارة 

 وااللتصاد/ جايعت انًىصم

 حضىر

ورشت انعًم االفتراضيت نكهيت انتربيت/  8181 بعض السهاقع العمسية لألساتحة الجامعيينتزسين البحهث في  05

 جايعت انمادسيت
 حضىر
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 8181 تدجيل حزهر الظالب الكتخونيا   06 
انىرشت االنكتروَيت نمسى انعاللاث 

انعايت في كهيت االعالو بانجايعت 

 انعراليت

 حضىر

 حضىر يؤتًر جايعت َيُىي/ انًىصم 8181 الظالبي لجامعة نيشهى  يالسؤتسخ األلكتخون 06

09 
وبعض االمخاض السدمشة  COV-2 االرتباط بين الدارس 

انُذوة انعهًيت االنكتروَيت نكهيت انعهىو  8181 وكيفية الحج من ىحا التحجي

 انتطبيميت/ جايعت انفهىجت
 حضىر

انُذوة انعهًيت نكهيت اإلدارة وااللتصاد  8181 في العخاقواقع اإلدارة الرشاعية وافاقيا السدتقبمية  08

 يع جًعيت انراسخ انتمُي انعهًيت
 حضىر

21 
الديشاريهىات اإلدارية لسهاجية ازمة وباء كهرونا خارطة طخيق 

 8181 لبشاء السعالجات
انُذوة االنكتروَيت نمسى إدارة االعًال/ 

كهيت اإلدارة وااللتصاد/ جايعت 

 انًىصم

 حضىر

 8181 التعميم االلكتخوني بين الهاقع والظسهح 20
انُذوة انعهًيت االنكتروَيت نمسى تمُياث 

اإلدارة االنكتروَيت/ انكهيت انتمُيت 

 اإلداريت/ انًىصم

 حضىر

22 
االثار االقترادية واالجتساعية السدتقبمية السهقعة لهباء 

االنكتروَيت نكهيت انُذوة انعهًيت انذونيت  8181 حمهل مقتخحة -كهرونا

 اإلدارة وااللتصاد/ جايعت انفهىجت
 حضىر

انُذوة انعهًيت االنكتروَيت نكهيت انعهىو  8181 قزايا الشفط العخاقي من وجية نغخ جيهلهجية 23

 بجايعت ديانً
 حضىر

 انُذوة االنكتروَيت نكهيت انتربيت نهبُاث/ 8181 مغاىخ التجاولية في الخظاب القخآني والتخاثي 24

 جايعت انكىفت
 حضىر

انُذوة االنكتروَيت نكهيت انتربيت نهبُاث/  8181 التسخيشات البجنية ومشاعة الجدم 25

 جايعت انكىفت
 حضىر

 8181 تفعيل االقتراد العخاقي في عل جائحه كهرونا 26
انىرشت انعهًيت االنكتروَيت نمسى 

االلتصاد/ كهيت اإلدارة وااللتصاد/ 

 جايعت انًىصم

 حضىر

 8181 التعميم عن بعج الهاقع والتحجيات 26
ورشت انعًم االنكتروَيت نمسى تمُياث 

إدارة انًىاد في انًعهذ انتمُي يع شعبت 
انتعهيى االنكتروَي في جايعت انفراث 

 األوسط انتمُيت/ بابم

 حضىر

نًؤسست  االلكتخونيةالهرشة العمسية  8181 االستخجامات العمسية لبخنامج البهر بهيشت في الهرش العمسية 29

 االصانت نهثمافت وانعهىو/ انعراق
 حضىر

28 
االلكتخونية وآخخ التعميسات الهزارية  Edmodoمشرة 

 الستكسال الدشة التحزيخية لمجراسات العميا
8181 

ورشة العسل االلكتخونية لكمية التخبية 
البجنية وعمهم الخياضة/ الجامعة 

 السدتشرخية
 حضىر

ورشة العسل االلكتخونية لكمية عمهم  Mendely 8181تشغيم وإدارة السخاجع العمسية باستخجام بخنامج  31
 البيئة وتقاناتيا/ جامعة السهصل

 حضىر

 8181 استخاتيجيات البحث في نغم استخجاع السعمهمات الخقسية 30
ورشة العسل االلكتخونية لكمية السشرهر 

لمسكتبات الجامعة والجسعية العخاقية 
 والسعمهمات/ بغجاد

 حضىر

 8181 السجالت الخصيشة والسفتخسة والسختظفة 32
ورشة العسل االلكتخونية لكمية الشهر 

من خالل مشرة الشهر الجامعة 
 االلكتخونية لمثقافة والعمهم

 حضىر
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33 

في البث السباشخ وتدجيل  OBS STUDIOاستخجام بخنامج 
االفتخاضية لكمية ىشجسة الشفط الهرشة  8181 محاضخة صهتية

 والتعجين في جامعة السهصل
 حضىر

 8181 شخوط وتظبيقات السعامالت العمسية لالختبارات 34
ورشة العسل االلكتخونية لكمية التخبية 

البجنية وعمهم الخياضة/ الجامعة 
 السدتشرخية

 حضىر

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاخد

حماضرذيفذبرامجذالتعؾقمذاملدتؿرذاملؼامةذيفذكؾقةذاإلدارةذ

 واالقتصاد
ذزيارةذاىلذمعؿلذالغزلذوالـدقجذيفذحمافظةذنقـوى

برامجذالتعؾقمذاملدتؿرذاملؼامةذيفذكؾقةذذامتحاناتذمراقبذيف

 اإلدارةذواالقتصاد
 زيارةذاىلذدارذااليتامذيفذحمافظةذنقـوى

 زيارةذاىلذدارذالعجزة 

 زيارةذاىلذبعضذدوائرذالدولةذ 

 زيارةذاىلذنؼابةذالصقادلة 

 

 أوذتطويرذالتعؾقمجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذذثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذيف 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

1 
اثرذشركاءذاملعرفةذيفذتعزوزذاحلصةذالدوقوة/ذدراسةذحتلولوةذآلراءذعونةذمنذ

 البوعوةذلأللبدةذاجلاهزةذيفذمدونةذاملوصلأصحابذاملنظماتذ

جملةذاإلدارةذواالقتصاد/ذاجلامعةذ

 املدتنصروة
2102 

2 

اسهامذاالبعادذالتدووقوةذللخدمةذاملتموزةذيفذبناءذاسرتاتوجواتذاملكانةذ

 KFCالذهنوةذوانعكاسهماذعلىذرضاذالزبون/ذدراسةذحالةذيفذفروعذمطعمذ

ذأربولللوجباتذالدروعةذيفذحمافظةذذ

جملةذتكروتذللعلومذاإلداروةذ

 واالقتصادوة
2102 
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 3 
مدىذاسهامذابعادذالذكاءذالتدووقيذيفذإدارةذاالزماتذالتدووقوة/ذدراسةذ

 تطبوقوةذيفذالشركةذالعاملوةذللبطاقةذالذكوةذيفذمدونةذاملوصل

جملةذتكروتذللعلومذاإلداروةذ

 واالقتصادوة
2102 

 

 والدولقةهلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذاعضويةذذ:تادعا 

1.  

2.  

3.  

 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

 02/20/0220 كمية اإلدارة واالقتراد / العسيج شكخ وتقجيخ 0

 20/0/0222 كمية اإلدارة واالقتراد / العسيج شكخ وتقجيخ 2

 22/2/0222 اإلدارة واالقتراد / العسيجكمية  شكخ وتقجيخ 3

 29/20/0222 كمية اإلدارة واالقتراد / العسيج شكخ وتقجيخ 4

 6/5/0222 كمية اإلدارة واالقتراد / العسيج شكخ وتقجيخ 5

 29/5/0222 كمية اإلدارة واالقتراد / العسيج شكخ وتقجيخ 6

 02/20/0227 كمية اإلدارة واالقتراد / العسيج شكخ وتقجيخ 6

 8/2/0228 كمية اإلدارة واالقتراد / العسيج شكخ وتقجيخ 9

 6/2/0228 كمية اإلدارة واالقتراد / العسيج شكخ وتقجيخ 8

 25/5/0228 كمية اإلدارة واالقتراد / العسيج شكخ وتقجيخ 01

 0/7/0228 كمية اإلدارة واالقتراد / العسيج شكخ وتقجيخ 00

 09/7/0228 اإلدارة واالقتراد / رئيذ الجامعةكمية  شكخ وتقجيخ 02

 20/20/0228 كمية اإلدارة واالقتراد / العسيج شكخ وتقجيخ 03
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 22/20/0228 كمية اإلدارة واالقتراد / رئيذ الجامعة شكخ وتقجيخ 04 
 2/0/0229 كمية اإلدارة واالقتراد / العسيج شكخ وتقجيخ 05
 27/6/0202 واالقتراد / العسيجكمية اإلدارة  شكخ وتقجيخ 06
 09/7/0202 كمية اإلدارة واالقتراد / رئيذ الجامعة شكخ وتقجيخ 06
 02/9/0202 وزيخ التعميم العالي والبحث العمسي تثسين جيهد 09
 07/9/0202 وكيل وزيخ التعميم لذؤون البحث العمسي شكخ وتقجيخ 08
 2/2/0202 العمسيوزيخ التعميم العالي والبحث  شكخ وتقجيخ 21
 26/8/0202 وزيخ التعميم العالي والبحث العمسي شكخ وتقجيخ 20
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